
Откъс от романа „Земната лястовичка” 

      Андрей я гледа няколко минути объркан. После я хвана за двете ръце, взря се в очите ѝ: 

     ‒ Опитай се да разбереш. Ти трябва да погледнеш реално на нещата. Трябва да стъпиш 

здраво на земята, а не да витаеш из облаците. Даже и да ти е предан, даже и да не 

съществува в момента заплахата от страна на принц Юмали, на какво се надяваш от такава 

връзка? Нели, ти не можеш никога да се омъжиш за него. Дори деца не можеш да имаш от 

него. А ако останалите фемонеми разберат за вашите отношения, знаеш ли какво те 

очаква? 

      ‒ Ти нищо не разбираш! – блъсна го Нели в гърдите, изправи се и хукна с всичка сила в 

тъмнината, където ѝ видят очите. Бяга дълго, отдалечи се доста от селото и седна на едно 

хълмче върху снега. Погледна към небето. Въпреки че беше зима, то бе осеяно с безброй 

звезди. Погледна към тях задъхана. Сториха ѝ се двойни. Чувстваше сърцето и душата си 

така премръзнали, че почти не усещаше истинския студ по лицето си. Тя го докосна с 

пръсти и усети, че то бе мокро от сълзи, които се вледеняваха на минусовите температури. 

Обърса ги с ръкава на кожуха си. Почувства се толкова самотна, изоставена, захвърлена в 

тази далечна пустош. Спомни си приказката за  Снежната царица. Като че ли тя се 

намираше в нейните мрачни снежни владения. Като че ли парченце стъкло бе попаднало в 

нейното сърце и то се беше вледенило тук. Спомни си момчето, което обичаше, спомни си 

го такъв, какъвто беше преди войната. Топлата му, лъчезарна усмивка грейна пред нея. 

Войната и дивата омраза между двете раси ги бяха разделили. Завинаги! 

      ‒ Ю! – прошепна Нели. – Как искам да съм до теб! Искам да те прегърна, да те целуна. 

Но това е вече невъзможно. Аз… тогава, много отдавна… преди да се разделим… Нямах 

намерение да те предавам! Но ти сега си ме предал… предал си ме на най-кръвожадния 

вампир. Не мога да повярвам, не искам да повярвам. Зная, че ти не би постъпил така с мен! 

Нали Ю? Ти не би ме пожертвал така жестоко… Поне не би го направил по собствено 

желание. 

     Нели помълча, кършейки пръсти, и отново продължи тихо да си говори. Знаеше, че 

никой няма да я чуе, но изпитваше нужда да го каже и да ѝ олекне. Трябваше да отхвърли 

миналото и да приеме истината, реалното. 

     ‒ Ю, ти беше прав. Ти принадлежиш на Фемона, а аз на Земята. Толкова сме различни 

помежду си! Нашата любов няма никаква перспектива… Връзката ни е абсолютно 

невъзможна. Аз ще те помня. Винаги ще те помня. За мене ти ще бъдеш единственият, 

най-страхотният и най-чаровният мъж, когото съм срещала… Това е! 

     Нели въздъхна дълбоко, но мъката и болката ѝ останаха дълбоко в душата ѝ стаени. 

Образът на Ю щеше винаги да остане запечатан в паметта ѝ. 

     Тя стана и бавно тръгна към селото. Прибра се в къщичката си. Там беше вече брат ѝ. 

Тя не му каза нищо, само му хвърли един убийствен поглед. Съблече кожуха си и си легна. 

 


